
Patriarcha Eliáš
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viz video:

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=43188

https://youtu.be/d89g3MZvYOo

https://prophet-ezekiel.wistia.com/medias/w9i8g720pj
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Úvod
n-
u-

tivní komunita (kláš
a zkušenosti 

tam obsažené u každého modlitebníka (prorokuj
jak k hlubšímu vhledu do pod-

staty d-
½ hodiny: p

se a vyznání víry asi 5 minut; (prorokování ke kostem) 20 minut –
gesta a dynamika; druh (prorokování k Duchu) – na každou stranu se 
prorokuje 1 ita 
vyhradí

n rok, 
– schopnost). e-

e
pokud není mož

étní pravdy, s nimiž se pak ostatní ve 
a-
o-
tví 

u-
ní.

Požadavek evangelia je: „ ste“ (Mt 10,8). 
V – „oživení“ odpadlé
církve evangelia? Máme to 

anách
ak máme vcházet do svatého jména i tajemství tohoto jména. 

Ježíš odkaz, jímž nám tku.
Je zde Marií
a skrze Marii. Zde je ukázáno na tajemství jednoty s Ježíšovou Matkou, jak 

sv. Grignon z Mont je ukázáno na tajemství nového srdce 
(Ez 36,26), na testament z i-
vým lidmi, s vztahuje na Pannu Marii. í-
tomnost Boha je ivého sloupu (Ex 14).
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V
roztržitosti v Je zde uká-

nás – ložisko zla – o
uchovní

i duševní boj, který zasáhl viditelný i neviditelný 
prožíváme hloubku posledního slova Kristova v momentu Jeho smrti a na-
še napojení na n Duchu s po-
žadavkem, zahrnuje úzkou jednotu s Ježíšovou i 
naší Matkou. Delší i

emohoucnost. Tato mod-
litba je v základem pravdivé misie. Hned zpo

Síly temnoty a exorcismus
Boží slovo v Ef 6,11-17 nás informuje, že náš boj není proti lidem (proti

krvi a t stému (metodám – methodeí
ovzduší (en tois epúraniois)

i s jejich vedením, proti nimž vedeme du-
chovní boj. Proto musíme bojovat proti kní (prós tás archás), proti 

ó-

ovzduší neboli pod nebem je oblast silné duchovní 
temnoty, kterou y

V . Jde o páté 
generace, která pracuje -fi filmy fantastickým 

rozpadu s politické a vojenské
rmín

„ “. Ale realita je, že probíhá duchovní boj v podnebeském 
pros

. J
hlavním cílem, aby po smrti jeho duch vešel

Boží slovo je nazývá bohové, démoni, zlí duchové atd.
stém 

duchovních zbraní, to je a ... Ježíš 
v „Démony vyhá (Mt 10,8). Do 

tedy systémy zla a lži.
Je však nutné, aby byl opásán pravdou. To

54

10) 
„Když jsem prorokoval, jak jsi mi, Pane, rozkázal, vešel do nich Duch

a oni ožili a postavili se na nohy a byl to zástup velmi veliký.“ (Ez 37,10)
(3-5 minut).

„S á, s
snopy.“ (Ž 126,6) 
ní v radost“ (J 16,20).

našeho srdce é-
vání
nosti uvidíš, že tvé prorokování v úrodu! Tam 

za-
n-

ná. i ivot 

Byla by nemoudrá otázka: Dnes jsem se s vírou modlil za duchovní 
už modlitbu opakovat?

á k vytrvalosti v
vnímu boji, který 

tomto boji svou vírou pomáháš i jiným. Ovoce tvé 
Nebojuj ale sám, bojuj spolu 

s Ježíšovou i tvou Matkou, Ona šlape na hlavu pekelnému hadu. 
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„A skonal jsi.“ 
(pozn.: poloha: z

ru
den jsi vstal z mrtvých, vstoupil jsi na nebesa, dal jsi nám 

svého Ducha.
šnosti víry.“

8a) Prorokuj k Duchu! (nejprve Maria skrze tebe)
„Prorokuj k Duchu , matko uchu

ého) 
...“ (pozn.: poloha: stojíme, 

pohyby rukou pomalu z o-
nášíme:) „

(Ne-
možné se stalo možným pro její víru. Skrze Ducha svatého se v ní Slovo Boží

Kristovo – církev – jeho oživení. Držím jed-
mné 

‘) „
ijí!“ (Blahoslavená, kte-

ž-
ným i dnes a nyní!) duchu opakuj „Jehošu-á-á-á“ a 

tohoto jména, že du

9a) Prorokuj k Duchu! (nyní ty skrze Marii)
já prorokuji s Marií a skrze Ma-

rii.) „Nyní i já prorokuji a s
omuji si Tvou víru v

duchu opakuj „Jehošu-á-á-

„Amen!“
Prorokování na východ zopakuj i na jih, pak na západ i na sever. 

ást 20-25 minut). 

4

je ale vyjmenované v 
Ef 6 jsou de facto všechny obranné. b
i k útoku, a to je Boží slovo. : „démony vyhá “,
ale v „Hle, tvá matka.“ Ježíšova Matka se 

o
lného hada –

„A ukázalo se veliké
zname
drak s deseti rohy a sedmi hlavami... D l-

o (Ježíše), který má 
železnou berlou pást všechny národy... A strhla se bitva na nebi: Michael a 

a sa
vo svého

mu zbývá. ... e-
nu, která porodila s rozpoutal válku proti 
ostatnímu jejímu potomstvu

ova.“ (Zj 12,1-18)

e
ývají v nebi. 

A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatý a-
la e-

a
r

lmou, 
l-

my... A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby 
á-

vat, éna...“ (Zj 13) 
„...

a sírou svatými a Beránkem. A jeho muka neuhasnou
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lmou a 
jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost sva-

.‘ A slyšel jsem hlas z 
nebe: ‚Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrt
Ano, od svých prací, jejich skutky jdou
s nimi.‘“ (Zj 14,9-13)

e
nenechali se

eránkovu...“ (Zj 15,2-3a)
o-

pasti c
satana...

ne
(Zj 20,1-4)

yšel jsem veliký hlas 
‚ ebývat mezi nimi a 

–
co bylo, pominulo.“ (Zj 21,2-4)

„
í

ihy.“ (Zj 
22,6-7)

a ona je vystavena tomuto boji za své
duch za ty, kte

novým 

hadu – – i jeho šelmám. Ona šlape na 
hlavu, protože je plná Ducha svatého a je svatostánkem živého Trojjediné-
ho Boha.

Pokud máme plnit jte“,
žeme 

mž je Boží vše-
mohoucnost. tímto jménem a touto mocí se musí sklonit síly 
temnoty jak na nebi, tak na zemi, tak i v ,10). Jenže pokud 
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„Pane Ježíši Kriste, Ty ses skrze Ducha svatého a Marii Pannu... 
skrze Ducha svatého a M .“

(pozn.: pomalu rozepínáme ruce do rozpažení)
„ a osvobodil nás 

a é smrti...“
(pozn.: e v lokti a pronášíme:)

které
je v naší porušené “

(pozn.: e v lokti i pravou ruku . Dále pro-
žíváme slova a vnímáme jejich duchovní obsah.)

„vzal jsi i jeho otrávené ovoce... o-
cítil všichni zatracenci 
v pekle. Tehdy jsi zvolal: Eéé-lóóó-ííí, Eéé-lóóó-ííí, lema sabachtaní!“ (pozn.: 
Ježíš to nyní prožívá a volá v emí)

„A pak jsi : Dokonáno jest!... Ano, 
v , Ježíši.“

7a) Smrt – Aáááá-bááá
é-

ho ducha!‘
smrti... 

a-
vou a my údy. Srdcem
tento moment Tvá smrt “

(pozn.: poloha: zvednu ruce do vzpažení a zhluboka se nadechnu a poma-
lu vydechuji „Áááá“ „bááá“:) „Áááá-bááá.“

proniká a spojuje s Otcem...
novém srdci, v Novém Jeruzalé-

z brány Nového Jeruzaléma proudí
(na daném území). (pozn.: zhlu-

boka se nadechnu a pomalu vydechuji „Áááá“ echování 
„bááá“:) „Áááá-bááá...“

(pozn.: Vnímám, že se otevírá i pravá i levá brána) „Z mé pravé a levé 
ruky vychází síla Kristovy smrti a-
mi“ . „Áááá-bááá...“

-bááá)
(srov. Apok 21,13) (

rukou) „Áááá... bááá...“
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„ – amen!“
(pozn.: gesto – ruce jdou z do

se

4a)
„ “ (aby nevešlo 7 horších dé ).
„S Ježíšovou matkou prosíme: Duchu Boží, vejdi do tohoto prázdného

ovzduší, které bylo okupováno silami temnoty a smrti a pronikni ho svým 
životodárným ...! Jé-hó-šú-á-á-á.“ (pozn.: poloha: ruce vzpažené,
pomalu s nimi pohybuji levou rukou doleva, pravou doprava a do edu a 

„Duchu Boží, vejdi i do životního prostoru a pronikni ho t-
lem a pravdou! Jé-hó-šú-á-á-á.“ (pozn.: poloha: ruce ze vzpažení trochu 
spustím a hýbu jimi k centru a do stran)

„Duchu Boží, vejdi do všech lidí na tomto území (a nich 
sti)... 

Kristova!
Jé-hó-šú-á-á-á.“ (pozn.: poloha: rukama pohybuji z že-
ní o dané slovo)

5a
(pozn.: ruce pomalu spouštíme ze

vzpažení 
)

„ ha a stali 
jsme se duší živou... Všichni 

rti
jsou suché kosti.“

(pozn.: e zvedám nahoru )
„Ale já nyní s Ježíšovou matkou za sebe i za suché kosti volám: Ot-

!“ (pozn.: „Áááááá báááá.“ (pozn.: m-
vní spojení s Bohem!)

„ Tys nás nejenom stv dal jsi za nás 
svého jednorozeného Syna na smrt... na smrt... za nás..., z lásky..., abys 

i .“

6a) Spása – Eloi, Eloi...
(pozn.: 

a o-
nášíme slovy. Ta slova jsou slovy víry, ne bezduchým komentováním!)

6

my „dé
tu o štít víry, jde o spravedlnost, 

která em, jde o jistotu spasení v Kristu –
jít v pochybnosti do boje. P se sku-

svým duchem sjednotit s duchem Kristovým ova
o a ohnivého sloupu (viz 2M 14) a konat kroky ne ve svém

i svých citech, ale v poslušnosti víry v Boží slovo. sem, do
, je nám dána Ježíšova Matka Maria. 

abezpe-
ucího Boha, pak skrze Ježíšovu i naši matku jsme 

epicentra jednoty s Bohem. 

být v terénu, ale j-
jsou duchov-

ním dlitbách a 
-17). Je to ctnost víry, spra-

vedlnosti, jistota spásy, pás pravdy; takto má vcházet do jednoty s Bohem. 

Takže pustit se do boje s o
nás, milujeme a ne-

chceme se ho zbavit. Jde tu o naše ego. Proto musí být Boží bojovník aktuál-
e-

a spolu s Kristem novosti 
-

i ta, e-
na s Kristovým utrpením i s Ta-

Marií rcismu? 
vírou 

vzýváme svaté Boží jméno Jehošua. Když jsem svým duchem v tu chvíli 
sjednocen s podstatou Božího jména, tu se
matku o pomoc s ho „dé-

P ntrum jednoty mého ducha 
s Duchem Božím je v živém svatostánku, v novém Jeruzalému, kterým je 

Bohu,
ji žádám, aby ona „dé-

“. S naprostým klidem a suverenitou víry povím: „Ježíšova 
Ve jménu 

Jehošua všechny démonské síly z daného územ l-
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né, a to nejprve z ovzduší – amen!... Z životního prostoru – amen!... I ze 
všech lidí – amen!“ A dodám s vírou: „
se nikdy nevracejte – amen!“ (gesto rukama)

To je náš duchovní boj. V se silami temna síla Boží
všemohoucnosti, která je v nej-

, eným
armá

Prorok Ezechiel je i se svým národem v babylonském zajetí. Proroci 
evším k 

modl árod
: pohan-

ské – vy i modlám 
a pálil jim kadidlo. Tento sklon k ojevoval 
v historii Izraele stále, po všechny generace. U proroka Ezechiela v 8. kapi-

á-
ohu.

V Božím D tak v Novém 
k Bohu e-

naproti tomu od úcty a spojení s Bohem k
spojení s modlami – démony, od pravého duchovna k falešnému. Bez prav-
divé úcty k Bohu, tedy bez zach není síla ani k zacho-
vání

y-
lonského zajetí. odisko skrze 
Božího muže. On svou duchovní zkušeno
slova i pro novozákonní Izrael. Jsou v ní zakódovány duchovní zákonitosti, 

období svých dvoutisíciletých d jin. 
o v aném:

„Prorokuj!“ 
Prorokovat znamená pronášet Boží slovo v d-

pokladem je víra v
plné suchých kostí, které symbolizuje odpadlý Izrael (v. 11), a ptá se ho: 
„Mohou tyto kosti ožít?“

uchem 
o-

Božímu Duchu. 
50

„A nejprve pronikni svým duchovní temnotu..., dej duším po-
dej ducha pokání .“

(pozn.: „Veni Sancte 
Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus!“

„S Ježíšovou Matkou voláme: Veni Sancte Spiritus!“ (pozn.: gesto –
z „ .“

2a) Vejítí do Božího jména
(pozn.: Aby Ježíšova Matka mohla jednat skrze nás, musí být v nás. 

„Ježíšova Matka je novým srdcem, novým Jeruzalémem v nás. Upro-
cnost. 

(srov. Zj 21,16). Vcházíme
.

-ho- i
„ o-

jednotu s Ježíšem, s Jeho 
smrtí. P jsem v ohnivém centru – sloupu – vnímá 
jednotu s Duchem Božím.“

eme
a pak ji pomalu, dechem, vydechujeme.)

„Jé-hó-šú-á-á-á.“

3a) V Marii, s
(pozn.: duchovním Jeruzalému, v Marii,

a ona je v [J 19,27]
Jsem v jako v duchovní pevnosti ukryt 

temnoty. [poloha: stojím])

v novém srdci a že zde je živý a všemo a Matka je ve
plní tento 

Ve jménu Jehošua všechny démonské síly z daného území 
propasti pekelné

a to nejprve z ovzduší – amen!“ (pozn.: spouš-
tím

„z životního prostoru – amen!“ (pozn.: totéž gesto rukama, jen je spouš-
tím z nižší výšky)

„i ze všech lidí – amen!“ (pozn.: ruce z rozpažení dávám pomalu do
a pak prudce
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c) L: „ á é-
ho “ (pozn.: 3 „ááá“:)
„s .“ (3×:) „Jé-hó-šú-á-á-á.“ (viz pozn. 1c)

4) Koinonia (Sk 2,42) v d
L.: „Prorokuj dále!“ ( ) „Ko amar...“
a) „Dám vám, 

(Sk 2,42).
L: (V ej:) „Dej...“ (3×:) „Jé-hó-šú-á-á-á.“ (viz 

pozn. 1a)
b) (Ty, Hospodine Bože, dáváš s živých spole-

.) „ (3×:) „Jé-hó-šú-á-á-á.“ (viz 
pozn. 1b)

c) ( í-
na první církvi.) „Z

“ (3×:) „Jé-hó-šú-á-á-á.“ (viz pozn. 1c)
5) Plnost Ducha
L.: „Prorokuj dále!“ ( ) „Ko amar...“
a) „Já Hospodin dám vám Ducha,

v den Letnic.“ 
( ) „Dej!“ (3×:) „Jé-hó-šú-á-á-á.“ (viz pozn. 1a)
b) (Ty, Hospodine, Bože, dáváš v plnosti svého Ducha.) „Zástup -

lý .“ (3×:) „Jé-hó-šú-á-á-á.“ (viz pozn. 1b)
c) L: „ svým Duchem 

slovenský národ.“ (3×:) „Jé-hó-šú-á-á-á.“ (viz pozn. 1c)
„Když jsem prorokoval, kosti byly pokryty šlachy a svaly a navrch se 

potáhly ale Duch (který ) v nich nebyl.“ (Ez 37,8b)

II. Proroctví k Duchu (opakuje se 4krát)

„V duchu stojíme v centru území, za které máme pronášet prorockou 
modlitbu. Nejprve se obrátíme na východ.“ (na jih, na západ, na sever)

(pozn.: P ekni:) „Ko amar Adonai Jahve Elohim“ (3krát) 
, na východní (jižní, západní, severní) hranici.

Jé-hó-šú-á-á-á.“
(pozn.: Svým duchem 

nici i-
ze vzpažení do e-

ní 
8

Nyn došlo k
nichž stála spasitelná víra, a tím i k rozbití celé struktury církev
a Tradice evan-
gelium, tedy hereze popírající podsta -kritic-
ká metoda v Božství Kristovo i 

Pod praporem
o-

vinu, kde už funguje ateistická filosofie. Ta vždy byla a je v
historicko-kritické metody. K a-
tikánský koncil znil

orálka. 

Pokud zde ale není motivace a 
síla shora, tedy vertikála je vytunelována, padá tím i morálka, a to nejen 
s Božími, ale i s lidskými zákony. Katolická církev dnes už i-
jímá i satanský gender a zvrácenosti schvaluje jako Boží dary! To je ovoce 
ote

e-
církvi. 

transcendentnu, v Bohu, pak má smysl. 
Proto, když byly herezemi narušeny základy, morálka padla. Žalmista volá: 

(Ž 11). 
Ve vatikánských zahradách (2019) došlo k ání

pohanské modly, démona P yla donesena i do hlavního 
chrámu katolické církve, do chrámu sv. Petra. Toto gesto odhalilo hluboký 

Na o-
praktickému ateizmu v teologii, popí-

rajícímu veškeré Bibli. Pak následo
ateizmu k pohanství a satanismu spojenému s vrcholem nemorálnosti – so-

nebe: 
výstrahu budoucím 

.“
ddaly smilstvu, 

propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným trestu h-
.“ (Jud 7). 

pod tlakem skrytých elit a jejich programu prosazována re-
i

totální morální rozvrat jednotlivých státech. 
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Co k – olupracuje. A to je zrada Krista 
i evangelia!

S
a-

o
pronikl Norsku z ukra páchá 
70- . Ve Finsku došlo k už 
do domu vlamovala juvenilní justice i s policií, že otec ze zoufalství zabil 

t-
veny v však v zákonech tak zašifrovány, 

odhalí ani zkušený právník. Teprve až je zákon schválen, 
y ukradeny více než 2 mi .

katolická církev bránit spravedlnost, když jde už 55 let 
eomodernismu 

a synkretismu s pohanstvím, tzv. multikulturalismus. Ten p
pravdivou misii a naopak prosadil na s-

r-
tak sta a Jeho evangelia 

vázán poslušností. Celá armáda faleš
teol

silnému vlivu
„Katolíci se domnívají, že jdou pod 

orem.“ (Alta 
Vendita)

To je diagnóza doby o-
staven Je ti Hledáš 
pravdu? Js J pravoslavný? 
Lidé dnes ma ímají realitu. Jsou na 

program smrti. Je to už ? í-
ledá proroky. Prorokuj!

Kdybys zachránil jednu duši, která jde do záhuby, stojí to za 

silou ale nikoho neobrátíš,
ním klekal na kolena. Prorokuj!
Co znamená prorokovat? Je to slovo víry, kterým jsi spojen s Boží mocí.
Když prorokuješ, víru v . K tomu ale musíš jít 
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tu chvíli necháváš proniknout svatým 
v -

žení, v ebe . T )
1b) L: „Hospodine, ty nyní dáváš svého Ducha a já H ímám“

(za ). (Pozn.: Opakuj 3krát svaté jméno a 
uhém vydechnutí vnímej, že na tebe i na národ 

) „Jé-hó-šú-á-á-á.“ (3×)
(pozn.

ažení a pak k hrudi. 
To je gesto Boží moc, která je v Božím jménu. u-

ojí s š
(ducha pokání za
v duchu v centru tohoto území.)

1c) L: „ i-
žuje duchov-

“ (pozn.: S vírou opakuj 3×:) „Jé-
hó-šú-á-á-á.“

(pozn.: za ducha pokání a ý-
dechu „á“

Tato gesta se opakují i v následných krocích víry.)

2) Dar modlitby (Sk 2,42)
L.: „Prorokuj dále!“ (pozn.: 3krát v ) „Ko amar...“
a) „Já Hospodin vám dám šlachy – ducha modlitby!“
(L.: Srdcem volej:) „Dej…“ (3×:) „Jé-hó-šú-á-á-á.“ (viz pozn. 1a)
b) L: „Hospodine Bože, nyní dáváš ducha modlitby – šlachy. Zástup-

p “ (3×:) „Jé-hó-šú-á-á-á.“ (viz pozn. 1b)
c) L: „Vidím na kostech šlachy.

(3krát s vírou opakuj jméno Boží
„ááá“) “ (3×:) „Jé-hó-šú-á-á-á.“

(viz pozn. 1c)

3) ní (Sk 2,42)
L: „Dále prorokuj!“ (3krát vyslov:) „Ko amar...“
a) „Já Hospodin vám dám svaly – “ (pozn. to je evan-

gelium a Boží zákon, hlásané v Duchu Božím).
L: (Volej za celý národ:) „Dej...“ (3×:) „Jé-hó-šú-á-á-á.“ (viz pozn. 1a)
b) „ ‚ sílu .‘“ (3×:)

„Jé-hó-šú-á-á-á.“ (viz pozn. 1b)
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rojice. Chceš obnovovat
eným?

I. Proroctví k suchým kostem 
(p ými písmeny, ten, kdo vede modlitbu, pro-

náší
Lektor (L.): uchu

“ dopro-
o velmi su

mi: „ ANO!“ (Ez 37,1-3)
, suché kosti,

v Hospodinovo slovo!“
„V duchu pohle i-

liony “ (pozn.: 3krát opakuj svaté a Boží jméno Jé-hó-šú-á-á-á
dlouhém výdechu á-á-á i ty myslí vyznávej) e-
be i zemi!“ (3×:) „Jé-hó-šú-á-á-á.“

„Boží všemohoucností vstal z mrtvých i Ježíš Kristus!“ (pozn.: 3krát 
vyslov jméno ej: „Ježíši, Ty 

(3×:) „Jé-hó-šú-á-á-á.“
„ “ ( n-

ský) (pozn.: 3krát vyslov jméno Boží myšlenkou vyznávej:)
„ (3×:) „Jé-hó-šú-á-á-á.“

„Prorokuj, 
1) Duch pokání 
(pozn.: ) „Ko amar Adonai Jahve Elo-

him...“ (pozn.: což hebrejsky znamená: „Toto praví Panovník, Hospodin .“)
1a) L: „Já Hospodin dám vám Ducha a vy, lide, 

skrze pokání oživnete.“
(pozn.: Srdcem volej:) „Dej...“ (3krát opakuj svaté Boží jméno:) „Jé-hó-

šú-á-á-á.“
(pozn. ojíš

a-
10

u-
sí
východiskem je Boží pomoc, Jeho milosrdenství a všemohoucnost, kterou 

Prorok má volat k suchým kostem 
Hospodin s po-

vede k
se jimi stali? Apoštol Petr v den Letnic vybízel poutníky: ání a 
dostanete téhož Ducha.“ Petr volal: Izrael s jistotou ví, že 

(Sk 
2,36) (v. 24) „Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a 

‚ ‘“ Petr jim od-
pov

í-

‘“ (v. 37- eho slovo, byli po 41). Tito 
bratrském spo-

ámali chléb a modlili se.“ (v. 42) 
Vidíme, že základ oživení dal Duch svatý skrze pokání. Když na pro-

rocké slovo apoštola Petra oži ého života. 
Bohu a k

žeme srovnat s Ez 37. Jsou to: šlachy – mod-
litba, svaly – –
podmínka – e-

o-
rokování: Podstatou liturgie je Ježíšovo 
slovo ustanovení: „Toto je (Mt 26,26) Re-

Duchem svatým v
už jen implicitní v explicitní ve východní liturgii. 

Jaká byla reakce po prorokování k suchým kostem? Ozval se hluk a 
plnosti, nastane sku-

žili 
pouze v lidských tradicích, jakémsi zvykovém, mrtvém a bez-

í je vede k živému, osobnímu vztahu k Ježíši 

první místo, nad své pouze lidské zájmy, postavit zájmy
Boží. Církevní „ “ jsou šokováni. Jedni se obrátí, ale jiní d
lají veliký hluk a snaží se uhasit Ducha a Boží život. K likvidaci používají 



11

lidské struktury v církvi, které jim vyhovují k jejich pohodlnému farizej-
skému životu. Když musí na vanutí Ducha Božího vyklizovat své zabydle-
né pozice, br achot a hluk 

rozházené kosti spojují a každá hledá ty své. Z
tohoto hluku povstává armáda kostliv to je první ovoce prorokování. 
Po prorokování se na kostlivcích objevují šlachy – to je modlitba, pak sva-

potom
Sk 2,42). Boží Duch v nich však t-

jednotce e v nemocnici, o 
sestry léka ské

Proroctví v tek, takže se ze suchých a 
rozházených kostí stala nejprve uchovních 
mrtvol. Prorok byl a spolupracovníkem na -
to se s bolestí, ale i s Hospodinu
a dostává Boží 
všemohoucností prorokováním ke kostem, tedy v horizontální rovi
nyní žádá, aby se prorockou autoritou obrátil do roviny vertikální. 

Podmínky k duchovnímu oživení, k duchovnímu ipravila 

vníkem na zásahu Boží 
všemohoucnosti a Boží lásky. Prorok v íkaz: 
„Prorokuj k Duchu, .“ „prorokuj“ ve 
spojení s „Toto praví Panovník Hos-
podin – Ko amar Adonai Jahve Elohim.“

touto autoritou:
a zadu

s-
ta, jeho nitru a proniká do jeho rukou 

orický 
– moment, do pro-

rokováním v
a rachotu spojeného s pohybem v ed

ího díla, 
díla Boží všemohoucnosti, spojeného s prorokováním. Padá na kolena a 

neviditelném lidským
46

ijí!“ Já
jsem s vámi (Mt 28,20), i ve vás (J 14,20). A pronáší nad svým Tajemným 
T

Ježíš : „ uslyší, ožijí.“ (J 5,25)
Gloria in excelsis Deo (Sláva na 

výsostech Bohu i Marií s vat 
i

se ,
s poznáním, až po slovo: „Z ijí,“ se opakuje 4×:
obrácení na východ, na jih, západ a sever!

Prorocká modlitba Ez 37 (realizace)
video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=43188

Úvod

jevy: odsuzování druhých, 
-

chtivost. e
iznat

t – chy (svévolnictví, hedonismus, odsuzo-
vání druhých...). vzbudíme úkon 

tkrát svaté Boží jméno Je-ho-šu-á-á-á.
Pak následují otázky:
Otázka: Chceš milovat Boha, tedy postavit Ho na první místo ve svém 

Otázka: Milovat -
né,

Ano.

v plnosti Ducha svatého tnic?

?
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8) Prorokuj k Duchu: Maria skrze tebe 
í-

kaz Božího slova: „P orokuj k Duchu a...“ a jednak
Ježíšova Matka, která je i mou 

matkou. O o-
muji – eis ta idia. Znovu v této 
r . Ze všech svatých a an-

má ona nejniter Duchu svatému. Skrze ni a skrze Ducha 
svatého Ona je 
v mém nitru a já jsem v ní svým duchem. V novém srdci, v Marii, je doko-
nalá jednota s Ježíšem, Synem Božím a O ní platí: „Hle, 

– nový Jeruzalém.“ (Zj 21,3)
se obrací k Duchu svatému:

„ ního a-
duj ...“ Ruce rozpažím a pomalu je dávám do 

pažení a P „Matko, nyní vnímám Tvou víru ve chvíli
c nemožného... 

V “
s vírou 

vnímám, že nad daným územím pro Marii á-
zrak duchovního paralyzované církve. Pa
že v tomto momentu se v
Marie a skrze mou jednotu s ní. 

9) Prorokuj k Duchu ty skrze Marii 
Pak prorokuješ ty a Maria je s tebou. To 

požadavek víry. V skrze ni prorokuješ, ty plníš po-
žadavek a ona ti pomáhá, abys obstál ní v novém srdci, 
v „Nyní i já prorokuji a s Ježíšovou Matkou volám. Duchu 

Ma momentu Ježíšovy smrti: 
“

do „
ijí!

Když s Ježíšovou M
Svým duchem vcházím do tohoto Nového Jeruzaléma, který tkem 
Boha s lidmi (Zj 21,3). Tajemstvím nového srdce je, že je v .
Proto, když vejdu do nového srdce,

nové 
12

e
svým duchovním zrakem vidí událost. 

„

hování krále Jójakína, e-
i-

nula Hospodinova 
a-

odobného 

a-
ly
šlehal blesk. A ty bytosti se rychle pohybovaly sem a tam, takže vypadaly 

stí, 

vybavení 
ohutné 

se bytosti pohybovaly, pohybovala se s nimi i kola, a když se bytosti vzná-
šely nad zemí, vznášela se i kola. Kam je vedl duch, tam šly, tam vedl duch 

olech. Když ony 
šly, jela, když se ony zastavily, stála, a když se ony vznášely nad zemí, vzná-
šela se kola spolu s nimi, nebo

adal

... padl jsem mluvícího. 
‚Lidský synu, postav se na nohy; budu s tebou mluvit.‘ o-
mluvil,

‚
se které se proti ne í
až do tohoto dne. Ty, lidský synu, se jich neboj, neboj se ani jejich slov, když

s bydlel mezi štíry... Izrael

á
... Neboj se 

..“ (Ez 1; 2,1-6; 3,7-9)
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Znovu se ve vzpomínce prorokovi
i

modlu žárlivosti v : „Lidský synu, 
izraelský páchá, abych se 

“
Pak Hospodin ukázal další ohavnost. Na zdech chrámových komnat 

i a-
stoupal oblak vonného kadidla. 

Pak Hospodin ukázal u brány chrámu, jak ženy oplakávaly modlu Ta-
múza.

„Blíží se ti, kdo bu-
uce.“ Slyšel 

jsem: ,“

Vzpomínkou na minulost si prorok omenul podstatu prorokování, 
Bohu!

Nyní mu zní v uších i v „Prorokuj k
o

V tu chv e-

nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je vedl cestou, v noci ve sloupu oh-
nivém, a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v
a egyptské vojsko v (Ex 13,21n) o-
ží erace Izraele. 

ohoucnosti, 
ale i Boží lásky v bytí samotného Boha: Hospodin mluví, Duch svatý má ko-
nat, u

muž ve o soukolí pod 
s (Ez 10,1-2)

chrámu: „Bylo to
šestého roku v šestém pátého e ve

i -
ní: Hle, cosi vzhledem podobného ohni (hebr. eš), podobného muži (hebr. iš).

ého, 
44

duševní a duchovní utrpení. spo-
jením se s Kristovým utrpením. Zde nacházíme východisko z bolesti, kte-
rou prožíváme generaci, v níž žijeme, a vidíme, jak jde širo-
kou cestou do záhuby. ojujeme s Ježíšovým utrpením.

Nyní se spolu s Ježíšovou Matkou sjednocuji s Ježíšovou smrtí nyní 
Ježíšova smrt z m-

ur
území.

hlubokém nadechnutí a vydechnutí slova Abba dlouze
vyslovuji jen dechem Áááá-bááá. V úplném vydání se
Bohu tak, jako by to byl poslední okamžik mého života. T
s Ježíšem umírajícím, vnímám Jeho smrt.

í
dlouhém, pomalém a tichém vydechnutí spojeném s pazvukem ááá... (prv-

Když podruhé po nadechnutí výdechu vyslovíš báááá (Ab-
ba, O ) Nyní vnímáš, 
jak síla Kristovy smrti v tom , skrze 
tebe se roniká území, které jsi vymezil, 
a vniká do všech lidí. 

také é údolí, v je mnoho paralyzovaných 
lidí . Jsou navzájem propojeni, ale nad nimi je 
temnota. Ty jsi skrze a nyní jsi dostal milost
víry. P u Ježíšovo
slovo pronesené v momentu Jeho smrti. vnímáš, že Ježíš je nyní 
v v tomto momentu aktivizována tvou poslušností víry.
Nyní Temné údolí je 
víc a více , z Kristova s a-
vila podmínky pro ní – oživení. 

koncentrace víry a jednoty s Ježíšem a Jeho smr-
tí. jsou na tomto území a byli v ítosti a 
obrácení. Tento moment má velkou cenu pro církev, ale i pro tebe. Nikdo 

tomto okam než ty. Je to skutek víry a lásky 
k

Pronášíš vše tak, jako v praktickém popisu prorokování v
nakonec
nebesa, dal jsi nám svého Ducha. d-
ník odit v poslušnosti víry.“
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– nej lokti levou ruku nahoru a pak 
) „vzal jsi na sebe i jeho otrávené ovoce... i-

ny lidstva...“ lokti i pravou ruku 
e Po

„Pocítil a-
cenci v pekle. Tehdy jsi zvolal: Eéé-lóóó-ííí, Eéé-lóóó-ííí, lema sabachta-
ní.“ Pomalu pronáším tato slova a vnímám, že v tuto chví-

na daném 
území, za kterou nyní prosím. chvíli v Ježíšem, a pokud 

cítit v dlaních slabou bolest, tak se na to ne
Ježíšem. Záslužný 

a skrze niž
všemohoucnost!

Nakonec prones: „A pak 

ruce na hrudi.
7) Smrt: Ááááá-

trvajícím asi 10 sekund prones: 
ukou vydávám svého ducha!‘

la. Ty jsi jeho hlavou a my údy. Srdcem je Tvá i naše Matka. Spolu s ní nyní 
íchu.“

dnotu nejen s hlavou, Kristem, 
ale i s údy Jeho Tajemného . Je zde j e-
jen to, je zde daleko víc – živý organismus d-
noty máš právo a povinnost s Jednota 
mezi údy – blíženská láska – e – ve vztahu 
k Bohu. Pokud jednota vychází z jiného ze spole ného u v nás, 
vede ke smrti. V
ale bohužel i v církvi i-
šovali a nenechali se klamat. Starat se o spásu bližních formou rozhovoru 

n , ženatý muž evange-
lizuje mladou dívku). Apoštol varuje: 
lem.“ (Gal 3,3) Ale prorocká modlitební služba, kterou konáš spolu 
s Matkou o , je službou pravé lásky, z
nakonec Ty sám. Apoštol Pavel píše: „Proto se raduji, že nyní trpím za vás
a to, co zbývá do plné míry utrpení Kristových, dopl i svým utrpením za 

(Kol 1,24) Utrpení není jen fyzické. Apoštol prožíval i
14

drahého kovu. (Muž) vztáhl cosi, co se podobalo ru ici
Božích vid

.“ (Ez 8,1-3).

Bohem a nechat se Jím a Jeho Božstvím proniknout. V
t

í
í-

le v souvislosti s tím záhadným mužem, s kterým jsem se 
setkal v

, abych prošel o
odkrýt a nechat proniknout Boží všemohoucností, která je spojena s Božím
Duchem a oním neznámým em. Cítil jsem, že se mám nechat pronik-
nout i milosrdenstvím a láskou Hospodina, která je s oním mužem

. V tom
momentu jsem ve vn po se 
s ním sjednotit. V „Nad kým se zjeví paže 

byl v zkoušený nemocemi 
ovržený, že jsme si ho 

nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale 
domnívali jsme o-
klán pro naši ne z-
draveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou. 
Jej však Hospo

ápení 
edlnost 

mnohým. Jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dám podíl mezi 
e

.“ (Iz 53,1-12)
„

ku, jeho 
vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé národy 
krví
neslyšeli.“ (Iz 52,13-15)

Když mi Hospodin v
mužem bolesti, s Božím služební-
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kem, bylo mi jasné, že On je druhý Adam, pravý Vykupitel, na kterého celé 
n je víc
z

prorokování k Duchu svatému On bude se mnou a že já mám být v
s Ním. V íchy. On je na sebe vezme. 

Když mi Hospodin zjevil tajemství Božího služebníka, dostal jsem tím 
Boží lásku, milosrdenství, ale i všemohoucnost. A tak

jsem pronesl ve ví
á vírou jsem ne-

jen zopakoval slova Hospodinova požadavku k Duchu, ale také jsem s Ním 

ním tajemství spojeného s o-
á

iké vojsko. 

My nyní stojíme na prahu 3. tisíciletí, kdy církev, nový Izrael, je v ž-
ším odin

e-
velmi veliké vojsko!“ „Lidský synu, tyto kosti, to je všechen 

(Ez 37,9-11)
onat

Prorokuj k Duchu... Možná z lidského pohledu by se zdálo po ,
aby se prorok snažil dále prorokovat ke kostem, když už . My 

dle svého obrazu a dobré 

-
tu. Prorok Duchu,
Saulovi: .“ apy,
dokud mu to vyhovovalo, Boha i proroka poslouchal, nechodil ale v Duchu, 
nenechal se Božím Duchem vést jako prorok Samuel. Totéž platilo o Samso-
novi, l-
nost zajat a zahynul lze o nich 
napsáno na nástrojích: „K jednorázovému použití.“ s-

o Kristu a 
v š-

u je Ježíšova Matka. Ona chodila 
v poslušnosti víry i v malých záležitostech všedního dne. Kdo je moudrý, 
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amohlásku 

do tohoto jména.
„S Ježíšovou Matkou prosíme: Duchu Boží, vejdi do tohoto prázdného

ovzduší, které bylo okupováno silami temnoty a smrti a pronikni ho svým 
Jé-hó-šú-á-á-á.“ (nad východ ).

„Duchu Boží, vejdi i do životního prostoru (kde vykonával vládu kníže
tmosféra, aby 

tlem a 
pravdou! Jé-hó-šú-á-á-á.“

„Duchu Boží, 
vejdi do všech lidí na tomto území... A 

íchodu Kristova! Jé-
hó-šú-á-á-á.“

Dále kl , ruce dáme nahoru a pomalu je ze vzpažení spouštíme do 
domujeme základní pravdy. 

Jeden pomalu pronáší: ... (asi 3 sekundy pauza –
to slovo). ucha a stali jsme 

se duší živou... (Gen 2,7)
Všichni 
smrti jsou suché kosti.“

Tato slova se pronáší
ím: „Ale já nyní s Ježíšovou matkou za sebe i za suché 

Mám ruce nahoru, hluboce se nadechnu a pronesu po slabikách slovo: 
„Abbá!“ Nejprve táhlé áááá, potom bááá
pronesu: „
nás svého jednorozeného Syna na smrt..., na smrt..., za nás..., z lásky..., 

i
6) Spása – Eloi, Eloi
Pronáším: „Pane Ježíši Kriste, Ty ses skrze Ducha svatého a Marii 

Pannu... skrze Du ,“ (pomalu 

semeno, 
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Vzýváme Ježíšovo jméno, (Fp
2,10). Na opasti. 

„Prorokuj,
ijí!“

Proces duchovního oživení je spojen s osvobozením od démonských sil. 
Ježíš Boží slovo dané skrze proroka Izaiáše: „Duch Boží je na-

Tedy 
Ježíši, Spasiteli. 

a-
srdce, a vyhlásil za Kdo jsou ti zajatci? Jsou to 

lidé spoutaní démonským duchem do oko . „
abych slepým vyhlásil vrácení zraku“ (Lk 4,18n), abych propustil zdeptané 
na svobodu.“ Ano, kte drží duše v tem-

v íchu a zla. 
Toto osvobození v duchovní oblasti – tedy dát svobodu zdeptaným a

propustit zajatce – sta a 
v Jeho svatém jménu, protože v tom jménu, pokud jsme s Ním ztotož

lo-
je On, Ježíš, je Hlavou svého 

mystického Jeho údy jsme se stali skr my
Ducha svatého a Marii Pannu. ý-

Panna, Ježíšova i naše Matka, je srdcem v tomto tajemném duchovním or-
ganismu. Skrze ni a skrze Ducha svatého se Ježíš rodí v našich duších a

ne bez Ducha svatého, a ci ani ne bez Marie Panny, své 
Matky. ji vyvolil, omilostnil ipravil pro dílo spasení. Ježíš nám ji 

Ona je M o-
Ona šlape na hlavu pekelného hada. Zj 12,17: „

a-
íšova.“

, Duchu Boží, do ovzduší, prostoru a lidí (kle
aby tam i-

šli, jak varuje Spasitel, sedmkrát horší démoni. Proto prosíme s Ježíšovou 
Matko i

š, když dával požehnání
y-

bu vyslovíme jméno Boží a vnímáme, že moc Boží skrze Ducha svatého 
16

Duchu svatém od té, kterou nám dal samotný Ježíš – navíc 
v – za matku. Ona je plná Ducha a ona je plná milosti –
kecharitomene (Lk 1,28). V
to pro její poslušnost víry. Samu sebe nazývá otrokyní Pána. Ona je Králov-
nou
nejenže pohnulo v
ale a, osvícená Duchem, pronáší proroctví: 

Ona se nemohla od 
Ducha svatého a že nosí pod srdcem 

a-
riáš prorokoval o svém synovi: „A ty, synu, budeš prorokem Nejvyššího.“

j-
šího – „eis ta idia“ –,

pneumatické – duchovní!

Boží, kterému Hospodin ukázal na obrazu údolí suchých kostí východisko 
? Skrze slovo: „Prorokuj, synu 

“
á-

rod
o-

v Duchu vy-
vedl Kosti do-
kazují o-
jíždíme západní Evropou, vidíme ohromné katedrály, které jsou už bohužel

a
ostmi du-

konkrétní azy, že v minulosti zde byl život. 
ovém odpadu. 

Hospodin svým Duchem vyvedl proroka do centra údolí plného kostí. 
To byla u ukázal realitu apostaze, duchov-
ní smrti, v níž byl Izrael, který se tehdy i s prorokem nacházel v

...“
Duch i dnak jich 

bylo velmi mnoho a jednak, že byly velmi suché. Pohozené kosti, to je sym-
bol o

To, že kostí bylo mnoho, nejen masový odpad od Hospo-
dina, ale i masový trest za tento 
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orok byl prove
i okolo nich, umožnilo hlubokou bídu, a pak i ži-
vou motivaci k tomto 

Boha, v Jeho všemohoucnosti. 
, mohou tyto kosti ožít?“ Hebrejsky Hos-

podin oslovuje proroka „ben Adam“, tedy Termínem „syn 
t-

ní
lid Ma-
rie ynem. 

stalo se možným, aby naše lidská 
s Ním pak ol

byl spolu s
na který pra-

na .

tak smrt zasáhla všechny.“

e Krista.“ (v. 17)
odsouzení, tak

l
života.“ (v. 18)

„A On (Ježíš Kristus) a-
še, (1J 2,2)

Zde v paralele Adam – Kristus – o-
lektivní vina a kolektivní osvobození. První je spojeno s Adamem, druhé 
s Kristem. Je to tajemství, ale v d-
noceni s Ježíšem a konáme prorockou službu k oživení církve, jak je nazna-

u proroka Ezechiela, nám Duch svatý dá pochopit i toto tajemství podle
míry, která je každému vlastní. 

zásahem B na otázku odpovídá 
slovy: „Panovníku Hospodine, Ty to víš“ – e-
mohoucností.

, suché kosti, slovo Hospodi-
novo! amar Adonai 
Jahve Elohim)“. To je formule, s u-
poval v pravý Boží prorok.  

40

sva “

, v
3) V Marii, s Marií a skrze Marii –
Když jsi takto proniknut Božím jménem a

lší krok ve
(Mt 10,8) l-

ním ho? Jak m svou silou nevyženu
? Démon je duch, a navíc duch lži. Já se ne-

pak nad profesioná-
lem 

b-
šího, tak to prakti to n protože pak 

. Tedy vyhán t démony 
Boží moc, Boží všemohoucnost! Proto vešel 
jsem do Božího jména, do jednoty s e-
diným Bohem. 

Boží Syn nám dal na pomoc svou Matku, protože jsme slabí a duchov
slepí. Máme v enost, 

áhala chodit v poslušnosti víry. Ona 
jako matka je nositelkou života, a to Božího života. Ona je milostí plná (Lk 
1,38), e
ukrýt v boji proti démonským silám.

domím 
si pravdu, že jsem nyní v Marii, a tím i v Ježíši, a tato jednota s Ježíšem je 
Marií c

je jako nové srdce i 
, které 

okupují ovzduší, životní prostor a lidské duše na konkrétním území. Mám 
konat prorockou službu s e-
ní), ne ale sám, a ne svou mocí.

Jsem s Marií . Démoni okupují lidi i 
áblem je 

odpor: „N e-
jí.“ (Gen 3,15) Tím semenem je Ježíš jako h

aše.
Ona teritoriu všem silám temnoty, všeho druhu, 
aby odešly do propasti pekelné, a to ve jménu Jehošua.
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eš –
o-

hých pochod – e-
, naruší-li se kami, takže se

množit na úkor druhých, a tím nastane choroba zvaná rakovina, 
. Víš, že délka tvého života je pl
arostí si pobyt zde na zemi neprodloužíš ani o jediný den. 

Budeš- obem,
úrazu, i-

vo avárie. 

našem po
V

ou 
Dají se však 

jen jedné pravdy a v ní být ny

ity neboli tohoto 
sjednocení s Bohem, pomalu, jen dechem volám samohlásku ááá a vnímám,
že jsem ve jménu Jehošua, a to v elem. 

„ááá“ dlouhé a spojené s výdechem? Pomáhá k m-
ného sti dává celé 

prožití lásky k Bohu
i k bližním, ve vrcholném a v domém dání se Bohu. 

„ááá“ s-
tovu . Tedy i za mé ce-
lého se stali Tajemného

dnotu. Je to podobné, jako 
když v jsou harmonii a udržují 

„
“ (Credo). „V nikom jiném není spásy.“ (Sk 4,12)

u-
pu, a o-
niknout.

vání, které je 
doprovázeno bezhlasým „ááá“
sloupu svým lidským duchem do centra – do ohnivého sloupu. Zde vnímáš

je 
. O Ježíši platí: „

18

„Hle, já uvedu na vás Ducha a oživne-
te.“ Základem oživení je Boží Duc n to také

oží 
udržení a k

„Dám vám šlachy, pokryji vás svalstvem, potáh-
nu .“
Modlitba, to jsou šla

apošto
je, jak Písmo svaté , evším
apoštolé, Ježíšova Matka a církev v

„Vložím do vás Ducha a oživnete a poznáte,
že já jsem Hospodin“.

Ducha svatého v
„Duch svatý je u vás, ale bude ve vás.“ Rozdíl, 

lahví, která
ní. Pokud odstraním z lahve

zátku ní a už bude nejen kolem ní, ale i v ní. I my musíme 
ekážku, zátku, aby Duch svatý byl i v

den Letnic. 
rá se má stát 

„Spravedlivý žije z víry.“ Když Maria ve chvíli vt
lení „Ano“ Ducha sva-

dná matka je vystavena trestu smrti ukamenováním. Dodnes
to aplikují muslimové. Rov Abraham že mu 

neplodné a staré ženy Sáry. On uv
il, že syna kdyby ho V této zkoušce dané Bohem

obstál. Víra v lnost.  
Duch Boží nás vede k podmínce, aby do nás v plnosti 

vešel a pak nás vedl. ynové
Boží.“ 4)

o-
reticky poprvé vy-
sk letadla. Vzlétli, s padáky na zádech, ale instruktor ví, že aby z teorie 

vyhlédne z letadla, chvíli roz-
mýšlí a tehdy instruktor do nerozhodného , a ten už musí realizovat, co 

... Instruktor mu pomohl prolomit strach. Kdo
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zaslíbení! 

„Prorokuj, S , prorokuj k ‚
o ‘“

pro Mesiáše, Spasitele (Dan 7,13). o
spasil, co zahynulo...“ (Lk 19,10) .“ (Mk 8,31) 

ruce lidské, zabijí ho, a
mrtvých.“ (Mt 17,22-23)

Hospodin nazývá v o-

i Ducha svatého. 
u-

chovní matku.
V „Dám vám nové 

srdce a dám vám nového ducha.“ To zaslíbení se vztahuje i na nás a bylo 
Zde byla provedena duchovní transplantace nového srd-

ce. Tím novým srdcem je Ježíšova matka, která byla pro Kristovy zásluhy 
erý je v nás jakoby koncentrován ve 

starém kamenném srdci (Jer 11,8) ráme po první 
s-

Eva infi
potomstvu plnost milostí (kecharitomene), plnost Ducha svatého. „Nové 

.“ Nové víno symbolizuje Ducha svatého a nové m
chy idlem je: 
Tam, kde je Maria a Duch svatý, je i živý Ježíš nás Duch

„Nevíte, že jste chrámem Božím a že Duch svatý ve
(1Kor 3,16 a

Kristova, jehož hlavou je sám Ježíš. Srdcem je matka Ježíšova i Matka naše.
Duch, který je v tomto le, je Duch svatý, který je v Otcem.

Ním hypostatickou unii a je v
Duch svatý aktualizuje Kristovo dílo, Jeho smrt i Jeho nový život –

ajemné údy Kris-
tova

38

l-
né

apo
pomáhá vejít oniknout 
Božstvím, to vše je v hlubokém tajemství jména Je-ho-šu-a-a-a, do kterého 

v chození v poslušnosti víry. 
„Ve 

jménu našeho Pána Ježíše Krista“
amení svatého

Je ale i jiný
Vyslovuji jméno Boží Je-ho-šu-á-á-á, v hve,

celém
krát. 

Dr „Nevezmeš jméno Boží nadarmo.“ To úzce 
souvisí s

otu s
o-

rokovat, vejít do Božího jména? Zkušenost je tato:
Stojíš -8 sekund, 

jen dechem dlouze vyslovíš slabiku „Jéééé“. Hlavu máš mír

Otce –
Pak se znovu nadechneš a vyslovíš slabiku „hóóóó“. Vnímáš Ježíše, 

Otcem v ímáš,
za tebe, za nás lidi, jako druhý Adam. 

š o-
Nejvýš svatým Bohem. 

Tento stav Písmo nazývá „ “.
sku „á“, 

vdechl do této hmoty svého ducha (Gen
2,7). Boží á-
váš o-

a bude
v eznáš
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lení na mapce USA, kte -
mí, podle toho za koho pronášíme prorockou modlitbu.)

bsadil celou východní hranici a pronikl svým zá
d-

tud vrátil yzicky jsem 
„O cokoliv budete pro-

sit ve jménu mém, dostanete.“
se s Jeho jménem sjednotím. Jak se sjednotit? Základ je odd lit se pokáním 

Kristu, znamená nebýt v tu chvíli v .
ra údolí suchých kos-

oslušnosti víry s naší nebeskou Matkou. Voláme: 
(Veni Sancte Spiritus...)

ní:
(jižní, západní, severní) hranici. Jé-

hó-šú-á-á-á.“
o-

Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus!“ 
„S Ježíšovou Matkou voláme: Veni Sancte Spiritus!“ „ išel.“
2) Vejití do Božího jména 

Syn a Duch svatý. V Božství. Zde, v tomto 
í-

rou a vydaností se spojit s Boží všemohoucností, s touto absolutní mocí, 

l

do Boží všemohoucnosti i vejít a nechat se jí proniknout. 

P (Mt 10,8).
Máme-li splnit Boží t

n-
geliu .“ (Mk 16,17) Pro-

notit. Spolu s Marií
chceme konat tyto kroky víry. 

v USA o-
peka). V

, S lnost Božství, 
20

„Prorokuj, “
a-

šich srdcích.“ (Ef 3,17) „Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou 
je Kristus, v

skryty všechny poklady moudrosti a poznání... Žijte v Kristu Ježíši, když jste
, ady... 

V Božství, v s-
ti... S eni.“ (Kol 
2,2-12)

Tedy jsme tajemným organizmem Kristovým, máme s
spojení a jednotu. Sám Ježíš : .“ (J 14,20) Ježíš 
ale od nás vyžaduje poslušnost víry. Ta o-

i
Ním, tedy v Jeho svatém jménu Jehošua. V d-

nota Otce, Syna i Ducha svatého. D o-

v (Fp 2,10).
v

mrtvé – ato
obí skrze naši slabost. Apoštol volá: „Když 

jsem slabý, tehdy jsem silný. Všechno mohu v .“ Boží 
vše

V yna
a Ducha svatého. V

t-
ným dýchání, 
neustálé pokání. To znamená vycház a svévolností do 

o-
lestné r
cesty pokání, cesty pravdy a pokory, obit. Cesta 

.
Chodit v Duchu svatém znamená, že

v erý
nelze st jiný interval, ale podstatou je se žít 
v Kristem a v

o-

vzorem. Je pravda, že ona byla na rozdíl od nás plná milostí, uchrá
eni
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, . Byli jsme ale i vy-
svobozeni z otroctví ložiska zla v nás, a to skrze chození v zá-
klad í-

.“ orou
nás paralyzováno jeho ložisko zla, d

íži 
t-

ku poslušnosti víry, chodit v Duchu svatém. 
Do pravé úcty

a následování Marie Panny nás uvádí sv. d-
v Marii a vše konat s Marií a skrze Marii,
Kristu, s Kristem, skrze Krista a pro Krista.

základu, a 
tím je velká pokora. o-
kora e

Africe se projevila posedlost u dívky, skrze niž dé-
mon k
židli. Židle se vznesla do výšky a démon skrze dívku jme-
noval ípady, 
takže mnozí se e-
depsané k oficiálnímu vyhán e jim ale jen smál. Po 

Panny Marie. Biskup se s -
rou obrátil v tu chvíli démon za-

vkou se snesla k zemi a démon z ní vyšel. 
Máme-li být v Marii, Maria nejprve musí být v nás. Ježíš nám ji dal na 

eis ta idia (J 19,25) u-
I m mout vírou, takový je testament z

s ní, jako s tou, která je pl-
ná Ducha svatého a plná milostí.  

Kristus je v to
spolu s nás 

, otrávený sys
procesu duchovního oži-

vení. Proces oživení vyžaduje jednotu s Jeho smrti, do 
srov. ,4). Pak v nás zavládne i nový Kris-

a poznáme tajemství jednoty „spolu s
novosti života...“ ,4). 

36

Prorocká modlitba Ez 37 ( )

1) 
Ko amar Adonai Jahve Elohim – Toto praví Panovník Hospodin: 

Duchu...

v
Otec to chce, Duch svatý poslouchá,

h-
M

já to chci. Z mé strany s a-

duch,

Chvilinku – sjednotit se s
Potom bude stát v

e

Centrum území
e-

Na-

USA
ka. 

Odtud na východ
je Atlantický o-
ceán, východní 

o-
východní

Ameriky od Bo-
stonu do Miami. 
(Pro názornost 
je uvedeno ori-

t-
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Každý z
sys-

témem lži a smrti. Je to boj, v také o fyzickém bytí a ne-
bytí
ném zavržení mnohých. 

Modlitební skupiny, které drží stráže (viz http://vkpatriarhat.org/cz/?p
=31458), a také (viz http://vkpatriarhat.org/cz/?
p=31455), si v že je dát Du-
chu svatému v mod

Prorockou modlitbu je dobré se 1× za týden 
.

Kdo se modlí

Den, kdy jsme se pomodlili prorockou mo
soust o-
ta, bude v ní zapsán každý úkon víry a pak uvidíme i ovoce. 

o-

eho slovu! 

jednotu,
slep
mnozí u-
de armáda,

22

(srov. Gal 4,19) má velký význam duchovní mat-
ka, která má zkušenost s u a ve velké 

Duch svatý 
Nicejsko- – Credo – „Duch svatý mluvil 

.“ a-
dým interpretátorem. Duch svatý v nás realizuje dílo spásy dovršené Spasi-

liturgii,
v epiklézi. On oživuje Tajemné ehož údy jsou ti, kdo byli 

atého: 
e vás do 

veškeré pravdy.“ (J 16,12n)

- „Ježíš chodil
jejich synagogách, kázal evangelium království Božího

roznesla
p ne-

avil.“ (Mt 4,23n)
Po uzdravení malomocného a ochrnutého setníkova sluhy i Petrovy 

tchy u mnoho 
posedlých i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil.“ (Mt 

všechny
ežíš 

pohanském Gene-
zaretu: e-

e Ho dotkli, byli uzdraveni“ (Mt 
14,35-36). „Když se Ježíš vrátil z okolí Týru a Sidonu ke Galilejskému mo
vystoupil na horu a posadil se tam. Tu k ly 
s Jeho 

slepí vidí, mrzáci jsou uzdravováni, chromí chodí a velebili Boha.“ (Mt 
15,29-31) Apoštolé byli sv aké
mládence v Naimu, kterého už nesl La-
zara zaznamenal evangelista Jan. Lazar byl už dny v šechno

když Ježíš mluvil v podobenstvích, v soukromí se 
pou-

co mluvit,
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ale vy byste to nesnesli.“ Lze tato slova parafrázovat: že jste vi
mnohá znamení, máte nechápavá srdce, mout plnou
pravdu. žíš jim ale dává východisko, zaslíbení: „Až 
na vás sestoupí Duch pravdy, uvede vás do plné pravdy.“ Toto Ježíšovo za-
slíbení „V poslední velký 

olal: ‚ , proudy 
živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo,‘“ o-

(J 7,37-39) 
Ježíš byl oslaven až po své vykupitelské smrti, í-
šení, kdy vstoupil do Boží slávy. Desátého dne poté seslal na apoštoly Du-

bylo, že apoštolé mluvili novými jazyky 
a prorokovali. V e-

v plnosti Ducha svatého. 
Apoštol Pavel se v Efezu setkal s d-

statnou otázku: ste Ducha svatého?“
ani nevíme, že je Duch svatý!“ Znovu se jich zeptal:

„Janovým.“ Pavel je pou „Jan 
, a vybízel lid 

k – v Ježíše.“ Když to slyšeli, 
e

t novými jazyky a prorokovali. (Sk 19,2-6)
š-

tola, adem je 
apoštol Petr. Byl setníkem Kornéliem pozván do jeho domu, kde byli shro-

štol 
,

Jeho 
každému, kdo v

u
Petrem, žasli, že byl dán Duch svatý po-
jazycích a prorokovat. Tu Petr prohlásil: 

o
jako my?“

Ježíše 
a svatého, stojí celé Boží dílo, které Duch 

34

akovou 

ý jen kratinký úsek –
Když je však c-
kou modlitbu, vnímáme v ní sjednocení s Je
Marii a Ducha svatého a potom i to, že Ježíš be

„
vydávám svého ducha!“ uje

a-
motný a záro

; Pán Ježíš nechce svévolnosti.
sedmi miliardami lidí, ale 

mnozí z nich jsou 
–

– nebe – ijali jsme téhož Ježíše 
a

v vní infekci z Adama. Aby 
platilo: zhojnila milost,“

Ovoce prorocké modlitby 
Neuvidíme ho hn , v nebi, kde jsou miliony 

spasených. Budou se vzájem
„Tys prorokoval 

a stál mnozí , tehdy du

eme!“
í-

šova Matka mi pomohla, já jsem se jí jen nechal vést. Ona volá: „Velebí má

Ten, který je mocný!“
Tak jako Abraha

a
nebyl spojen s Ježíšem, my jsme na tom lépe než Abraham, my už spojení 
s Otcem v Ježíši a skrze Ježíše máme! 
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spojení – napojení svého ducha na tyto pozemské, pomíjející a marné zále-
– mluvení a kontaktu s Bohem?

Mnozí chodí se sluchátky na uších omunikují, ale ne s Bohem. 
hudbou?  

Gesta 
Prorocká modlitba vyžaduje sebezápor. Gesta vedou k tomu, aby kon-

mítání roztržitosti. Je 
pr enout konkrétní myšlenku – slovo – které se
na momentální gesto vztahuje. Gesta mají dvojí užitek: 1)
pro víru, 2) boj proti lenosti.   

ovi, když je vytrvalý,
dá zvláštní víru a dá mu i zakusit, že tato jeho modlitba je velmi pro
k

Znovu , že jde o boj za duše a že zde, v
uto modlitbu 

e
pamatuj c

když se modlíš s prostou vírou v Boží všemohoucnost. Zlo mnohdy zdánli
má ale blem a 

sobit.

Skladujte si poklady v nebi
ujeme i Ježíšovu výzvu: „Skladujte si po-

klady v nebi.“ Nemusíme ani nikam chodit, nemusíme mluvit do kamery 
jší misii záchrany 

Bohu a Duch Boží zde 
p ktronika s družicemi je
proti tomu lny. 

orocké 
slovo!  

u
však máme vy-

: c bo-
vat a znovu a znovu I dnes
platí: „U Boha není nic nemožného!“ (Lk 1,37)

24

svatý skrze apoštoly konal, a to jejich evangelizace, misie i apoštolát. Jejich
spo-

jeny s následováním Pána Ježíše. Byl to Duch svatý, který p
a

Byla to Boží moc, moc Ducha, která jim dala sílu, aby nejen v Duchu sva-
e-

dovali životem i smrtí a vešli do Jeho slávy. Duch Boží, když se církev 

okonce i 

u-
chovním boji s branami temnoty po celé období dvou tisíciletí, a to už od 
Letnic, kdy se církev zrodila. 

Jižní Kor i-
: á-

zání, v otože je Bohem, 
i dnes i v uje.

ochrnutého mladíka, sestoupil k
zdravit?“

vybídl: On k
potvrzení, dokon USA, že už nikdy chodit nebude. On ale

celé historii církve na tisíce
v

Lurdech i jinde. Kam se ale dnes ve 
Francii víra? Masový odpad! Srdce krvácí, když slyšíme bolestné statistiky. 

Anglii, 
dno – pokání! 

okání, 
ímo

na Ducha Božího a budou vytrvale prorokovat, svolávat Boží milost k du-
chovnímu y-
prosí i h síle Ducha Božího, po

ovat ducha lži a 
smrti i jeho metody, které vedou k nským 

sticí a privilegováním zla a 
b-

jejich lživými ideologiemi, filosofiemi a heretickými teologiemi.  
,“ volá i dnes Ježíš. 

Techniku ívají služebníci 
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lži k atou miliardu. 
V
hierarchickou strukturu i skrze nejvyšší autoritu. Vrcholem odpadu je sou-

trans-
– de facto satanizaci bezbran-

ných programu 
ale dal východisko! Chce po nás, abychom v poslušnosti víry prorokovali 
podle , jak nám Duch Boží ukázal na proroku Ezechielovi. 

.-8. kapitola
evangeli-

ích, ale i v listu

zákonem i proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, 

.“ 3,21-24)

(Ježíši Kristu), který je Božím Synem, toto proroctví: „Všichni jsme blou-
dili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro 
nepravost nás všech... On byl proklán pro naši ne
nepravost.“ (Iz 53,5-6)

o
v ne-

á
mrtvých. V jeho jmé-

nu ajíc
Jeruzalémem.“ (Lk 24,45-48) je spojeno s Ježíšovým
svatým jménem a s pokáním. To je spravedlnost skrze víru. Ježíš spraved-
liv to spravedlnosti, lé-
pe e Ježíše, v Jeho 

Jahve – (Hospodin) je spasení. Nositelem 
o-

tec Abraham, o
spravedlnosti ne skrze skutky, ale skrze víru a Boží zaslíbení. 

„ ‚ spra-
vedlnost.‘ Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povin-
nosti.“ -4) „ lnost.“
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2M 17,11-13: „Dokud . Když 
álek. ... Áron a Chúr mu podpírali ruce, takže vytr-

val s . A porazil Izrael Amáleka a jeho 

Ž 77,3: „Ú Bohu... v den svého soužení se dotazuji Panov-
níka, v noci k bez 

Ž 134,1-2: „Kt pozve-
dejte ruce ke svatyni, dobro

1Tim 2,8: pozve-
dajíce ruce v .“

Žid 9,24: „Kristus vešel do samého nebe, aby se za nás postavil 
.“

Žid 4,14:
, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme.“
2Kor 2,10: - iním to 

áme.“
2Kor 2,17: Božím slovem, nýbrž

Kristu.“
2Kor 4,6: ‚Z ,‘ osvítí naše 

i Ježíše Krista.“

oismu i to, že jednáš a rozhoduješ se sám, tedy jako své-
e-

ného ložiska v nás. Nesnášíme tvrdou pravdu, kritiku našich chyb. Reakcí je

s i
u

l-
ké

n
kolik sekund myšlenkou opakovat: 

vede ke kontaktu s lidmi v nuješ tomuto 
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v , v An
aleko, Bergoglio 

a
to bude za církev pod amou a jejími dia ž-
kami, do které Bergoglio k
dia ovy.

tbu za 

rze 

ovi, který se zabýval magií, nechal 
Duchem svatým: „Tato moc 

zajetí nepravosti.“ (Sk 8,21-23)   
Kdo se chce modlit tuto prorockou modlitbu moci a už se ve svém

ýval magií,
tímto cizím oh duši

i-
modlitbou 

prak-
tikami, kterým se v uchovní in-
fekce v duši je dispozice ke spojení s falešným duchovnem – s cizím oh

zkušených
rad sv. Ignáce, které byly spojené se samotou, s -
ným postem. B za den hodinové rozjí-
mání e-

je však pro
vedou k k sjednocení s Bohem.

je to v
í-

yznat: Nežiji už
Kristus... Spolu s . (Gal 2,20)
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„
l

jeho krve, budeme vu.“ -9)
V o

Kristovy smrti: „
“ 6. verši ukazuje na ložisko zla 

v hamar-
tolon): „ e-

o “

y-
nás, zvané 

nás vede k je 
to tajemství s Kristem v konkrétní situaci. Pokud jsem s 

o-
jen s tímto tajemstvím, bez Boží pomoci prohrávám. 

ohu v Kristu Je-
žíši. (v. u-
chali, e-

ami 
sebe a své (v. 12-13)

V a-
dostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat, pozoruji, že jiný 

t-
cem Apoštol volá: t-
ný Odpovídá: „Bohu díky, 
za to, (že to je možné) skrze Ježíše Krista, našeho Pána!“ (7,22-25)

V 8. kapitole pak ukazuje, že vít
skrze jiný zákon, totiž skrze zákon Ducha. „Nyní však není žádného 

ákon Ducha, který vede 
á -2)

být v Kristu, a k tomu „být v Kristu“ obodil 
íchu
ona 

Ducha Božího. plave, jestliže dám ale na 
však vložím pod kámen desku, za-

, a kámen bude také 
zemi. 
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létají. Po , a jeho 
protikladem, zákonem Ducha života.  

„ mená smrt, dát se vést Duchem znamená ži-
vot.“

-li podle ), sp
jete k smrti; jestliže však mocí Ducha umrtvujete budete žít.“
8,13) Zde je ukázáno, že v boji za svou spásu, který trvá celý život, nebu-
deme zbaveni ni , který má své ložisko v naší poru-

. Musíme s ním bojovat. ale musíme uv domit, 
že v Je nutné

Ním se máme ví
sjednocovat a Jím se nechat vést v duchovním boji i ve složitých situacích 
života. Nemáme spoléhat a na své zkušenosti 

zkušenosti osloužit, ale když 
se dostává s podstatou zla v nás samých -
ství sílu – moc Ducha Božího. Jsme- í-

nebi. 
Apoštol nám ukazuje na plnou výzbroj Boží, s níž máme bojovat proti 

démonickým silám v ovzduší (Ef 6). 
tisíciletí je vystaveno 

oblém
oží (Ef 

6,17 n-
trem života se stal požitek, konzumismus, materialismus. Lidé se nechali 

mu postavit a vyjít z jeho otroctví. Pro-
– e-

proroc-
ké Duchu svatému, jak je to ukázáno u proroka Ezechiela 
v 37. kapitole. 

Démon P
Se synodem o Amazonii (2019) v r

idla modlám. První 

a
symbolickými po vnesena do chrámu sv. Petra, tedy do 
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vztah k spojené s
– spiritismem. Zde se nabízí zvláštní po

obrácením se na duchovní síly – tzv. energie – émony. Za 
jakou cenu? Za cenu ztráty živého spojení s Bohem! 

„To všechno t „Ode-
jdi, ‚ e-
ho jediného uctívat.‘“ (Mt 4,9-10) 

Duch lži udržuje lidi v otroctví skrze falešnou úctu k pohanským kul-
n

znými zvrácenostmi, s okultní 
hudbou, která má pohanském voodoo, s narkotiky, cynismem, 
sadismem a jinými zvrhlostmi. Orientální meditace, spojené se zenem, jó-
gou, imitují duchovno

íchu a vede k Bohu. 
Na II. vatikánském koncilu byl skrze dekret Nostra aetate zapálen cizí 

– tzv. náboženstvím – de facto 
k „úcta“ zneužito! 

„Jedi-
ného Boha budeš uctívat!“ (Mt 4,10) Papež Jan Pavel II. se stal svým ges-
tem v Assisi roku 1986 katalyzátorem tohoto ci

Bergoglio falešnou úctu k do-
kumentech K -
mu, a to dokonce v smus 

vatikánský koncil. Za démonem
uchovno. 

y proti 1. Každý 
pro-

va , víra v horoskop a-
cují“ s

meditacemi, 
omeopatie, jejíž 

ské masáže, orientální meditace, novo-
dobé formy kontaktování s duchovními energiemi – rebirthing, channelling, 
formy satanismu. 
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život, a byl dán i Duch svatý, Dárce života, zde bylo údolí suchých kostí! 
Když vnímáme tuto nespravedlnost, pak je nám jasná výzva k prorokování: 
Prorokuj! Ale ne sám, máš matku. Prorokuj spolu s Marií a skrze Marii. Ona
je s Ježíšem stále spojena. Prorokováním se také i s Boží 

Prorocká modlitba trvá asi 1,5 hodiny. Ideální je prožívat ji tak, že se v 
o-

s Bohem skrze Marii.

be, ale z ním sjednotili, kon-
pekle. 
V Hospo-

u-
sek od chrámu, v údolí Hinóm, byla však modla Moloch, 

ale e
Mezi vyjmenované formy okultismu, které Hospodin skrze Mojžíše za-

kazuje iritismu. Toto 
zání: „Nebudeš mít jiných bo

.“ Vstupní branou do okult
é

i-
nu m, skrytým za okultními praktikami. 

„Mojžíš a Árón vešli do stanu setkání.
Když vyšli, dali lidu požehnání. Vtom se ukázala všemu lidu Hospodinova 

á
tuk. V (3M 9,23n)

„Árónovi synové Nádab a Abihú vzali každý svou kadidelnici, dali do 
, jaký 

rtil j

ukáži svou svatost.“ (3M 10,1-3)
duši spravedli-

vého. Zapaluje v duši
okultních praktik a nerespektuje Boží zákony. 
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, centrálního chrámu celé katolické církve. Brzy na -
n-

Matce Zemi, což byl krycí 
název pro démona P erým
se spojili s tímto démonem. M si svém nitru.

nazvali to 
fanatismem a bigotností. Pohané však s-

totéž není totéž! Za po-
hanskými slovy a gesty je duch lži a smrti nskými je Duch svatý, 
Duch života a pravdy! 

ou stojí zkušenost získaná za období více než 
50 let. Jestli tento model bude mnohým vyhovovat a jiným nebude, není 

e škodlivý. Všechno, co n kdo
jiném duchu, se pak obrací proti Božímu dílu,

a i s uchými 
kostmi se dnes e-

realizaci, ale pro oprav-

o-
o-

kora, která se projevuje i v

Boží dopu , k .
V Ježíši, o spásu své du-

še i-
pravuje misii slova. Dnešní doba masového 

s
když dnes je i tato forma pronásledování.

:
vcházet do Ježíšova jména, být spojen s Bohem! Chce to kon

é-
mony tnou 

d-
litba hýbe Bohem!


